
Bestyrelsesmøde i PGI tirsdag d. 3/11 2020 kl. 19.30 i klublokalet


Dagsorden godkendt

Referat af sidste bestyrelsesmøde godkendt 


COVID-19: De indførte tiltag ser stort set ud til at fungere. De enkelte afdelinger justerer hen ad 
vejen.


Badminton: Mandag og tirsdag er hallen opdelt i to afdelinger ved hjælp af kegler og bånd.

Bo tager keglerne ned tirsdag d. 17/11


Motion: Crossløbene i denne sæson er aflyst. Hvad foråret bringer af løb, må tiden vise. 
Æbleskiveløbet er ligeledes aflyst. Hvad der sker med nytårsløbet, er stadig uvis. COVID-19 har 
haft stor indflydelse på alle afdelingens sædvanlige arrangementer.


Gymnastik: Der har været afholdt årsmøde i gymnastikudvalget og gymnastikstaben på Parnas 
9/10. Man gennemgik fordelingen af de 27 arbejdsopgaver, og Bo gennemgik forløbet af 
Træningscenter Pedersborg frem til nu. Man talte om mulige sponsorer, og følgende emner blev 
nævnt: Hørkram, Sorø Spare- og Lånekasses Fond, Gefion/ VKST, Nordea, Altan, entreprenør Kaj 
Andersen og sønner, entreprenør Jes Pedersen, Elektrogården, Odd Fellow Ordenen og 
Frimurerlogen.

Afdelingen prioriterer opvisningen 2021 meget højt. Den sædvanlige opvisning med et stort 
tilskuerantal er nok utopi, men en opdeling af lørdagen med gruppevis opvisning med få tilskuere 
og filmoptagelse er måske en løsning.

Medlemstallet er pt. 13% under sidste sæson. Der er 470 tilmeldte på hold ( 531 sidste sæson)

En jumpinginstruktør er stoppet, men en ny er allerede fundet

Onsdag i Hallen 7/11 er aflyst. Samme arrangement 9/12 er endnu ikke fastlagt.

Alle børneattester er i hus.

Førstehjælpskursus 16/1 2021 fra kl. 9.00 til14.00 ( antal deltagere usikkert)

Budget er netop gennemgået og uden tilskud fra Banko regner man med et overskud på 25.000 
kr.


Regnskab: Placeringen af PGI 100’s kontingentindbetalinger i Conventus blev diskuteret.

PGI slipper ikke for strafrenter af deres indestående over 100.000 kr.

Der var ingen ansøgninger om ikke budgetlagt støtte.


Springgrave: Bo og Richard skal fredag d. 6/11 til møde med rådgivende ingeniører. 

Når et budget foreligger, kan man begynde at ansøge fonde.


Orientering: Til efterretning

Næste møde: tirsdag d. 5/1 2021 kl. 19.30 i klublokalet.

Mette medbringer kransekage, og Richard har noget koldt med !


Jonna Borglykke


